
 

 
 

Znak sprawy DZP.26.2.2022 

 

Ogłoszenie o konkursie o udzielenie zamówienia  

na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 

 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) 

______________________________________________________________________________________ 

Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku  

zaprasza Oferentów 

do składania ofert w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na realizację świadczeń 

zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel Przyjmującego 

zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów. 

______________________________________________________________________________________ 

I OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 

1. W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału określone w SWKO 

2. Warunki konkursu zostały przedstawione w SWKO i dostępne są na stronie internetowej: 

http://spskgrucy.pl/ 

3. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej SPSK oraz tablicy ogłoszeń 

w siedzibie SPSK w Otwocku  

II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia 1 lutego 2022 roku, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku niemożności zawarcia umowy w dniu 1 lutego 2022 roku, umowa zostanie zawarta po 

rozstrzygnięciu konkursu w terminach określonych w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

 

III TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej z zamkniętej kopercie 

oznaczonej nazwą i nr postępowania w terminie do dnia 21 stycznia 2022 roku do godz.10:00 w 

siedzibie Udzielającego zamówienia w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 w Dziale zamówień 

publicznych SPSK ( I piętro przed wejściem na oddział VII) lub w Kancelarii ( Budynek C, parter, 

administracja)  



2. Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2022 r godz.10:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w 

Dziale zamówień publicznych 

3. Udzielający zamówienia  zastrzega możliwość zmiany terminu składania i otwarcia ofert  

4. Udzielający zamówienia  zastrzega możliwość odwołania  konkursu w każdym momencie przed 

terminem składania ofert 

IV TERMIN ZADAWANIA PYTAŃ I UDZIELENIA ODPWIEDZI 

1. Oferent może zwrócić się do Dyrektora SPSK o wyjaśnienie zasad konkursu w nieprzekraczalnym 

terminie do 17.01.2022 roku.  

2. Pytania powinny zostać wysłane na adres e-mail dzp@spskgruca.pl 

3. Udzielający zamówienia udzieli odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż dwa dni przed 

terminem składania ofert 

4. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej SPSK w zakładce postępowania 

V TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofertą. 

 

 

 

 

 

 

Otwock, dnia 11 stycznia 2022 roku   Zatwierdził 

 

       Z upoważnienia  

Dyrektora SPSK  

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

       Mariusz Mastalerz 


